מחיר מבצע
ילד חמוד חסך במשך זמן מה את דמי הכיס שקיבל מההורים ,לאחר שהגיע לסכום של
 ₪ 022הוא נכנס לחנות מוצרי חשמל .פונה אליו איש המכירות ,ושואל אותו "כן חמוד
מה אתה מחפש ?" מוציא הילד בתמימות את השטר של  ,₪ 022ואומר "באתי לקנות
טאבלט  +אוזניות  +פלאפון  +כיסוי לטאבלט",
מסתכל עליו המוכר ,פוער את עיניו ואומר" ,חמוד – מה חשבת שבסכום של ₪ 022
תוכל לקנות את מה שביקשת ?! " ואנחנו עומדים בצד ומחייכים מול הילד התמים.
ופתאום ,צעקה  -מה אתה מחייך  -תתעורר !!! הילד הקטן זה אתה !!!
תתבונן במעשיך ,האם אתה לא בא לפני אבא שבשמיים עם זכויות של " "₪ 022ומה
אתה מעיז לבקש ? חיים שלמים של בריאות ,פרנסה ,אושר ,הצלחה ,ילדים ועוד ועוד...
איפה הפרופורציה ? איפה הבושה ? לקנות ב ₪ 022-את כל זה ?
בשולחן ערוך – אורח חיים (סימן תקפג-הלכה ב) – אומר הרמ"א (רבי משה איסרליש)

יֵׁש ְמ ַד ְק ְד ִקים ֶׁׁשֹּלא לֶׁאֱ כֹל אֱ גוֹזִ ים (בראש השנה)ֶׁׁ ,שאֱ גוֹז בְ גִימַ ְט ִריָּא חֵ ְטא,
שואל הסבא מקלם (רבי שמחה מרדכי זיסקינד זיו ( גם חטא הוא בגימטריה חטא !!!
אז למה יש אנשים שמדקדקים לא לבוא בראש השנה עם אגוזים ,אבל עם חטאים הם
כן באים ?
אז איך אפשר באמת לבקש כל כך הרבה מהקב"ה ,כשאנחנו באים על כל כך מעט ?
אומרת הגמרא (מסכת חולין פט/א) אמר רבי אלעאי ,אין העולם מתקיים
אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה ,שנאמר (איוב כו,ז) תולה
ארץ על בלימה .הנה לנו פתרון ,מקניטים אותך ,מכעיסים אותך ואתה
צודק ,צודק אבל מבליג ,זה קשה מאוד ,קשה לא לענות ,אבל באותו
רגע קנית את עולמך ,וכאילו קיימת את העולם כולו .אז לך מותר לבקש
הכל מהקב"ה יש לך זכויות.
בברכת שנה טובה ומבורכת ,שנה של בריאות ,אושר ,ברכה והצלחה,
שפע ברוחניות ובגשמיות ,ונזכה לראות בביאת משיח צדקנו בעגלא
ובזמן קריב אכי"ר !!!
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נא לשמור על קדושת הגיליון
הוא חייב בגניזה
(למי שמדפיס אותו)

ר' סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל
ר' יחיא בן סעיד ודעי הלוי ז"ל
יחיאל בן סעדיה גהלי ז"ל
נעמה בת סאלם זנדני ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

ובכן תן פחדך
בעיירה קטנה חי לו פונדקאי שמצא את מחייתו ממכירת משקאות חריפים ומיני תבשיל .את
משקאותיו הוא היה מוכר לכפריים אשר ששו על ה"טיפה המרה" ,וגם על הדגים המתובלים בפלפל
חריף שהפונדקאי היה מכין מעשה אומן.
הימים הנוראים קרבו ,והפונדקאי ,בהיותו יהודי ירא שמים ,היה מבלה עתותיו יותר בבית המדרש
מאשר בבית מרזחו .הפרנסה הייתה דחוקה ,בת מבוגרת הייתה לו ,אך מנין ייקח את כספי הנדוניא
עבורה? הוא התפלל ,אפוא ,מלב שבור ורצוץ וקיווה כי ה' בהיותו כל יכול יוכל להביא תשועה גם
למצבו העגום.
בשבתו כך בבית המדרש ,פיו ממלמל פרקי תהילים ואגלי דמעות יורדים על לחייו ,שמע שיחת רעים
בין שני חנוונים .הם דיברו על גדוד צבאי העומד להגיע אל העיירה לתמרונים ,וכי הם לבטח ירכשו
מוצרים רבים.
כששמע זאת הפונדקאי הוא סיים את פרקי התהילים בלב שמח ,והזדרז לבשר את הבשורה הטובה
לבני ביתו .אחרי שיקול דעת עם אשתו הוא החליט לנצל את כל כספי החסכונות ,וכן ליטול כמה
הלוואות ובסכום זה להכין מלאי ניכר של מיני משקאות ומאכל לאנשי הצבא האמורים לפקוד את
בית המזרח .הם קיוו כי בכסף שישתכרו יוכלו להשיא את בתם המבוגרת.
ויהי היום והפונדקאי חוזר מבית המדרש ,והנה אבוי! מה חוזות עיניו? חורבן והרס בבית המרזח,
הבית מלא אנשי צבא שיכורים ,שסבאו וזללו את כל מה שהיה בבית המרזח .לא-די שלא שילמו על
מה אכלו ושתו ,הם עוד החלו לשלוח יד ברהיטים ובחפצים ,שברו והרסו מכל הבא ליד .זגוגיות
מנופצות עם שברי כסאות התגוללו על רצפת החדר; החיילים שתו וחזרו ושתו וודקה ואכלו דגים
ממולאים והשתוללו ככל אות נפשם.
הפונדקאית העניה פירכה את ידיה מרוב צער וכאב ולא ידעה מה לעשות .ברכי הפונדקאי כשלו מפחד
אף הם .כל עמלו והונו נמוגו בעשן ומי יודע מה יעשו עוד חיילים פראיים אלו .רק ,חלילה ,שלא יערכו
עוד "פוגרום" ביהודי העיירה!
הפונדקאי אץ מיד אל בית-המדרש וניגש אל הרב שישב עדיין מעוטף בטלית ומעוטר בתפילין .בעיניים
דומעות ורועד כעלה נידף תינה הפונדקאי לפני הרב את כל צרותיו.
הרב קם מיד ממקומו ופנה יחד עם הפונדקאי לבית המרזח .בכניסה לבית המרזח נעצר הרב ליד
הדלת ,הוא הסתכל במבט חודר ונוקב על החיילים המשתוללים ,ובהתלהבות עצומה ,קרא בכל כוחו
משפט המופיע בתפילות ראש השנה" :ובכן תן פחדך!"
שלוש פעמים רצופות קרא הרב את המלים הללו ,ולפתע תקף פחד עז את כל החיילים שישבו אותה
שעה בבית המרזח בראותם את דמותו האצילה של הרב עם זקנו הלבן כשהוא מעוטף בטלית ומעוטר
בתפילין ,וצועק בכל כחו "ובכן תן פחדך!"
אימה מוזרה נפלה על כל החיילים .מיד לאחר כך ,החלו נמלטים כל עוד רוחם בם ,מי דרך הדלת ומי
דרך החלון .תוך דקות ספורות התרוקן בית המרזח ,ורק חפציהם האישיים של החיילים נשארו
מוטלים כאבן אשר אין לה הופכין.
החיילים היו כה מבוהלים עד שאפילו לא נעצרו להצדיע בפני קציניהם .לבסוף יצא המפקד הראשי
והרעים עליהם בקולו ורק אז הם התאוששו קמעה .לשאלתו ,פתחו החיילים את פיהם וסיפרו את
אשר עבר עליהם:
כאשר הטיבו את נפשם ביין בבית המרזח ,וזללו מכל הבא אל היד ,החלו לשלוח יד גם בחפצי הבית.
לפתע הופיע בפתח הבית זקן אחד שהיה נראה כמו מלאך אלוקים וצעק עליהם בשפה בלתי מוכרת:
"פחדך"" ,פחדך" ,ואימת מות נפלה על כולם .הם לא ידעו מה קרה להם ,גופם רעד מפחד ,ואף עתה
בקושי הם יכולים לעמוד על רגליהם.
המפקד הבין כי האיש בעל הזקן הלבן הוא איש קדוש .הוא ציווה עליהם ללכת בעקבותיו ,והביא
אותם חזרה לבית המרזח .כאן צוה עליהם להוריק את כל הכסף שהיה בכיסיהם ,כדמי תשלום על מה
שזללו וסבאו ,וכן על הנזק הרב שגרמו לבית המרזח .הוא גם העניש אותם בעונש חמור על הצער
והפחד שגרמו לפונדקאי והפונדקאית .לאחר מכן הוא הוביל אותם אל הרב ,שם התנצלו על
התנהגותם המבישה ובקשו את סליחתו ,ורק אז פג מעליהם אותו פחד מסתורי.
הפונדקאי העני ישב בסיכומו של יום ומנה את כל הכסף שזימן לו בורא העולם .לא רק שהוא כיסה
את כל החובות ,את דמי הנזק ואובדן הרכוש ,אלא נשאר להם עוד סכום כסף הגון כדי להשיא את
בתם הבכירה .הם הודו ושבחו לבורא יתברך על שהפך להם את הנזק והחורבן לישועה אמיתית.

ראש השנה – יום הדין
כאשר אדם מועמד למשפט על דבר פשוט בפני אדם בשר ודם ,שהיום כאן ומחר..
הוא בלחץ ,הוא לא אוכל ,העניין מדיר שינה מעיניו ,הוא מחפש את העו"ד הטוב ביותר,
אולי במקרה העו"ד גם "מכיר" את השופט – זה יעזור...
והנה ,מגיע ראש השנה ,מתלבשים חגיגי ,הולכים לביהכנ"ס ,חוזרים הביתה לארוחה
חגיגית ומשפחתית ,עם תפוח בדבש – "הכל דבש "...והיכן נעלמה לנו חרדת הדין ?
וידוע לכל אחד מאתנו שבראש השנה אנחנו עומדים לפני הקב"ה לדין ,משפט שיגזור על
המשך חיינו בכל התחומים ,מי לחיים ומי למוות ,מי לחולי ומי לרעב..
אז כיצד נוכל לחוש את אימת יום הדין ?

חרדת – רבן יוחנן בן זכאי.
וכתב הרא"ש (רבי אשר בן יחיאל) בספרו אורחות חיים (פסקא לא) זכור יום המוות תמיד,
וצידה לדרך הכן ,ושים בין עיניך שני אלה תמיד ,ויהיו מזומנים לך ליום הפירוד,
ומיטתך בדמעה תמסה ,ויבהילוך רעיונך מדי זכרך חרדת רבי יוחנן בן זכאי זצ"ל.
מדוע מדגיש הרא"ש (רבי אשר בן יחיאל) את חרדת רבן יוחנן בן זכאי ?
הגמרא (סוכה כח/א) מתארת את מעלותיו של רבן יוחנן בן זכאי  -אמרו עליו על רבן
יוחנן בן זכאי ,מימיו לא שח שיחת חולין ,ולא הלך ד' אמות בלא תורה ובלא תפילין.
ולא קדמו אדם בבית המדרש ,ולא ישן בבית המדרש  -לא שינת קבע ולא שינת עראי.
ולא הרהר במבואות המטונפות (לא הרהר בדברי תורה בשירותים) ,ולא הניח אדם
בבית המדרש ויצא ,ולא מצאו אדם יושב ודומם אלא יושב ושונה ,ולא פתח אדם דלת
לתלמידיו אלא הוא בעצמו ,ולא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם ,ולא אמר הגיע
עת לעמוד מבית המדרש  -חוץ מערבי פסחים וערבי יום הכפורים .אמרו עליו על רבן
יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה ,גמרא ,הלכות (למשה מסיני) ,ואגדות ,דקדוקי
תורה (ריבוי ומיעוט אותיות) ,ודקדוקי סופרים (לעשות סייגים לתורה) ,קלים וחמורים
(לימוד מקל וחומר) ,וגזרות שוות (לימוד מגזירה שווה) ,תקופות (חשבון זמני חמה
ולבנה) וגימטריאות ,שיחת מלאכי השרת ,ושיחת שדים ,ושיחת דקלים ,משלות כובסין
משלות שועלים (משלים שיסדו הקדמונים שנהגו להשתמש בדמות הכובס והשועל ,)..דבר
גדול ודבר קטן דבר גדול מעשה מרכבה ,דבר קטן הויות דאביי ורבא (חילוקי הדעות בין
אביי ורבא)

הגמרא (ברכות כח/ב) מתארת את חרדת רבן יוחנן בן זכאי כאשר הגיע זמנו להיפטר מן
העולם וכשחלה רבי יוחנן בן זכאי ,נכנסו תלמידיו לבקרו .כיון שראה אותם התחיל
לבכות .אמרו לו תלמידיו ,נר ישראל ,עמוד הימיני ,פטיש החזק ,מפני מה אתה בוכה ?
אמר להם אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכין אותי שהיום כאן ומחר בקבר ,שאם
כועס עלי ,אין כעסו כעס עולם .ואם אוסרני ,אין איסורו איסור עולם .ואם ממיתני אין
מיתתו מיתת עולם ,ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון  -אעפ''כ הייתי בוכה.
ועכשיו ,שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקב''ה שהוא חי וקיים לעולם
ולעולמי עולמים ,שאם כועס עלי ,כעסו כעס עולם .ואם אוסרני ,איסורו איסור עולם.
ואם ממיתני ,מיתתו מיתת עולם .ואיני יכול לפייסו בדברים ,ולא לשחדו בממון ,ולא
עוד ,אלא שיש לפני שני דרכים ,אחת של גן עדן ואחת של גיהנם ,ואיני יודע באיזו
מוליכים אותי ולא אבכה ?! אמרו לו ,רבינו ברכנו ,אמר להם :יהי רצון שתהא מורא
שמים עליכם כמורא בשר ודם .אמרו לו תלמידיו עד כאן ? (כלומר יראת שמיים
מצטמצמת ליראת בשר ודם ולא יותר מכך ?) דאמר להם :ולואי ,תדעו ,כשאדם עובר
עבירה  -אומר שלא יראני אדם.

בשעת פטירתו אמר להם פנו כלים מפני הטומאה (כשהרגיש שנשמתו עומדת לצאת
ביקש שיפנו הכלים מן הבית שלא יטמאו מהגופה שלו) והכינו כסא לחזקיהו מלך
יהודה שבא( :שמקומו של רבן יוחנן בן זכאי בגן עדן לצדו של חזקיהו מלך יהודה ,בכת
שלישית של צדיקים שהיא אחת משבע כיתות הצדיקים היושבים בגן עדן לפני השכינה -
ולכן בא חזקיהו מלך יהודה ללוותו)

כעת נתבונן ,רבן יוחנן בן זכאי שמילא ימיו בדיוק ב 002-שנה מלאות בעבודת ה'
בקדושה ובטהרה ,הוא מפחד מיום הדין ,ונחנו מה ???

חרדת – הנביא שמואל.
בספר שמואל א פרק כח ,מסופר שלאחר מות שמואל ,שאול המלך נמצא לפני מלחמה
מול הפלישתים והוא פחד מאוד מהמלחמה .הולך שאול מחופש לאדם פשוט לבעלת
האוב ומבקש ממנה להעלות באוב את שמואל הנביא ,ושם נאמר..
ֹּאמר ֶאת ְשמ ּו ֵאל ַהעֲ ִלי ִלי{ :יב} וַ ּ ֵת ֶרא
ֹּאמר ָה ִא ּ ָשה ֶאת ִמי ַאעֲ לֶ ה ּ ָל ְך וַ ּי ֶ
{יא} וַ ּת ֶ
יתנִ י
ֹּאמר ָה ִא ּ ָשה ֶאל ָשא ּול לֵ אמֹּר לָ ּ ָמה ִר ִּמ ָ
דול וַ ּת ֶ
קול ָּג ֹּ
ָה ִא ּ ָשה ֶאת ְשמ ּו ֵאל וַ ִּתזְ ַעק ְּב ֹּ
ְ
ֹּאמר ָה ִא ּ ָשה ֶאל ָשא ּול
ֹּאמר לָ ּה ַה ּ ֶמלֶ ך ַאל ִּת ְיר ִאי ִ ּכי ָמה ָר ִאית וַ ּת ֶ
וְ ַא ּ ָתה ָשא ּול{ :יג} וַ ּי ֶ
יתי עֹּלִ ים ִמן ָה ָא ֶרץ:
אֱ ל ִֹּהים ָר ִא ִ

דול ?
קול ָּג ֹּ
שואלים המפרשים ,ממה נבהלה בעלת האוב שנאמר וַ ִּתזְ ַעק ְּב ֹּ
עונה מדרש רבה ,בזמן שביקש שאול להעלות באוב את שמואל ,היה שמואל הנביא
יושב במתיבתא דרקיעא ,דרגה שמתוארת על ידי הרמב"ם "צדיקים יושבים ועטרותיהם
בראשם ונהנים מזיו השכינה" כאשר פתאום מזמינים אותו ,שמואל חושש שמא מזמינים
אותו לדין ,מבקש שמואל הנביא ממשה רבנו שיבוא ויעיד לטובתו כי כל מה שעשה על
פי התורה עשה .רואה בעלת האוב שתי דמויות יורדות כאשר ראשם כלפי מעלה
יתי ע ִֹּלים ִמן ָה ָא ֶרץ ומיהו אֱ ל ִֹּהים
ורגליהם כלפי מטה ,ואומרת לשאול ,אֱ ל ִֹּהים ָר ִא ִ
לדברי בעלת האוב ? הוא משה רבינו שעליו נאמר (דברים לג,א) וְ זֹּאת ַה ְּב ָר ָכה אֲ ֶשר ּ ֵב ַרךְ
תו:
מו ֹּ
מ ֶֹּשה ִאיש ָהאֱ ל ִֹּהים ֶאת ְּבנֵי יִ ְש ָר ֵאל לִ ְפנֵי ֹּ

שמואל הנביא שנמצא כבר במתיבתא דרקיעא ,חרד שמא הזמינוהו לדין באיזה עניין,
ומבקש ממשה רבינו להתלוות אליו ? ונחנו מה ???

ונתנה תוקף – רבי אמנון ממגנצה
רבי אמנון ממגנצה שחי בימי הביניים במאה ה .00-נתבקש על ידי הבישוף להמיר את
דתו .ביקש רבי אמנון שהות של  3ימים לחשוב על כך ,ובקשתו אושרה .ואולם מיד
לאחר מכן התחרט ר' אמנון על שלא סירב מידית לדרישת ההמרה.
מכריו ביקשו לנחמו ,אך ר' אמנון המשיך בחרטה ובאבלות בשלושת ימי ההפוגה,
ומשהסתיימו סירב להגיע למשכנו של הבישוף .כשהובא למקום בכפייה ביקש מן
הבישוף לקצוץ את לשונו ,כעונש על אי הדחייה המידית של הוראותיו.
הבישוף הגיב בהוראה לקצץ את רגליו ,שלא הביאוהו לביתו למרות התחייבותו ,כמו גם
איברים נוספים .כך הובא בראש השנה לבית הכנסת ,פצוע וחסר איברים ,ובמהלך
תפילת מוסף ביקש לעבור לפני התיבה (לקחת חלק בתפילתו של שליח הציבור) .אז נשא
את תפילת "נתנה תוקף" ,מיד עם סיום "ונתנה תוקף" יצאה נשמתו בטהרה.
המסורת מוסיפה כי שלושה ימים לאחר מכן הופיע רבי אמנון בחלומו של קלונימוס בן משולם ,לימדו
את הפיוט ,והורה לו להפיצו בקהילות ישראל .ישנה גרסא שהפיוט עצמו לא נכתב על ידי רבי אמנון,
אבל המסורת היא שהוא זה שהופיע בחלומו של קלונימוס בן משולם ,לימדו את הפיוט ,והורה לו
להפיצו בקהילות ישראל.

לחוש את אימת יום הדין
אם באמת נרצה לחוש את אימת יום הדין ,כדי שהתפילות שלנו יהיו מעומק הלב
ובכוונה ,בואו נחזור שנה אחורה ונסרוק את כל הצרות שראינו וששמענו עליהם,
הן ברמה האישית והן ברמה הלאומית.
כמה אנשים סיימו את חייהם השנה בייסורים ,במחלות ארורות ,בתאונות ,בטביעה,
בפיגועים ,במלחמות ,טרם זמנם ? כמה אנשים איבדו את ממונם ? כמה פחד קיים
בלב האנשים מהבלתי נודע ,מלחמה בפתח ? פרנסה ? ועוד ועוד...
עכשיו נזכור  -כל הגזירות הקשות הללו נגזרו בדיוק לפני שנה ,בראש השנה הקודם...
חלק יאמרו עכשיו ,די ,למה להפחיד ? והתשובה  -כי זו האמת !!! זה קרה ,זה קורה
וזה יקרה ,ומי מבטיח שח"ו לך זה לא יקרה ?! אתה יכול לחתום על זה ?! גם אלו שזה
קרה להם לא האמינו ..ואנחנו בהדחקה ..זה קורה לאחוז קטן ,הסיכוי ,הסבירות,
הסטטיסטיקה היא ש ..לי זה לא יקרה.
בואו נדמיין שכולנו בערב החג בביהכנ"ס ורגע לפני ..מגיע שליח ,מלאך משמיים עם
מעטפות למסירה אישית .פלוני פותח את המעטפה שלו ושם כתוב "בתאריך  ..בחודש..
נגזר עליך בגלל שחטאת ב ..שתעבור תאונה קטלנית ,ותאבד את שני רגליך"
אלמוני פותח את המעטפה שלו ושם רשום "עקב החטא ..בעוד כחודש תתבשר שחלית
במחלה חשוכת מרפא ,ותוך שמונה חודשים של ייסורים קשים תיפטר מן העולם"..
אבל בסוף המכתב מופיע אצל כולם – "ועם כל זאת לפנים משורת הדין ,ניתנת לך
בזאת ארכה של עשרה ימים לחרטה ולתפילה מעומק הלב כדי להמתיק את הדין
ואפילו לבטלו"
אחחח...דמיינו  -כמה דמעות ..איזו זעקה ואיזו תפילה תבקע מעומק הלב של אותם
אנשים שידעו מראש על הגזירה שלהם !!!
אבל ,המציאות היא שאנחנו לא מקבלים את הפתקים מראש ,אז בואו נעצום עיניים,
נזכר במה שחטאנו במשך השנה החולפת ,נעמוד בביהכנ"ס לצידו של רבי אמנון
ממגנצא ,כשהוא מדמם וקטוע איברים וזועק לנו את האמת בפנים ...ואומר:
ונתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא ואיום ,ובו תנשא מלכותך ויכון בחסד
כסאך,ותשב עליו באמת .אמת כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ועד ,וכותב וחותם
וסופר ומונה ,ותזכור כל הנשכחות ותפתח ספר הזכרונות ,ומאליו יקרא ,וחותם
יד כל אדם בו .ובשופר גדול יתקע ,וקול דממה דקה ישמע ,ומלאכים יחפזון,
וחיל ורעדה יאחזון ויאמרו" :הנה יום הדין לפקד על צבא-מרום בדין "  -כי לא
יזכו בעיניך בדין.
וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון ,כבקרת רועה עדרו ,מעביר צאנו תחת
שבטו  ,כן תעביר ותספר ותמנה ותפקד נפש כל חי .תחתוך קצבה לכל בריה,
ותכתב את גזר דינם .בראש השנה יכתבון ,וביום צום כיפור יחתמון :כמה
יעברון וכמה יבראון? מי יחיה ומי ימות? מי בקצו ומי לא בקצו ? מי במים ומי
באש ? מי בחרב ומי בחיה ? מי ברעש ומי במגפה ? מי ינוח ומי ינוע ? מי
ישקט ומי יטרף ? מי ישלו ומי יתיסר ? מי יעשר ומי יעני ? מי ישפל ,ומי ירום ?
ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רע הגזרה!

כי שמך כן תהלתך ,קשה לכעוס ונוח לרצות .כי לא תחפוץ במות המת ,כי אם
בשובו מדרכו וחיה .ועד יום מותו תחכה לו ,אם ישוב מיד תקבלו .אמת כי אתה
יוצרם ואתה יודע יצרם כי הם בשר ודם :אדם יסודו מעפר וסופו לעפר ,בנפשו
יביא לחמו .משול כחרס הנשבר ,כחציר יבש וכציץ נובל .וכצל עובר וכענן כלה,
וכרוח נושבת וכאבק פורח וכחלום יעוף! ואתה הוא מלך ,אל חי וקים.
מי יודע מה מצפה לו ? מי יכול להרגיש בטוח מול המשפט ? רבן יוחנן בן זכאי לא היה
בטוח בכך ,שמואל הנביא פחד ממידת הדין ,צדיקים וחסידים מאתנו פחדו ,ואנחנו ?
איך אנחנו מתפללים ? מעומק הלב או מהדף המודפס ? מתייחסים למשמעות המילים,
או מריצים את התפילה כי היא ארוכה ?

תפילה מעומק הלב
יבוא אדם ויאמר – "התייאשתי ,כשאני חושב על מה שחטאתי ועוויתי ,ולאור מה
שכתוב ואומרים ,לא נראה לי שיש לי סיכוי לגמור את השנה הקרובה – החוב כבד..
ומי מסוגל לבטל גזירה משמיים ? "
כאן צריך לזכור את דברי חז"ל בגמרא (מסכת ברכות י/א) אתמר נמי
רבי יוחנן ורבי אליעזר ,דאמרי תרוייהו (שאמרו שניהם) אפילו חרב חדה מונחת על
לו אֲ י ֵַחל וגו'
צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים שנאמר (איוב יג-טו) ֵהן יִ ְק ְטלֵ נִ י ֹּ
(נאמר גם בשם)..

תפילה מעומק הלב מבטלת גזירת שמיים ,ונביא לכך שתי ראיות..
לאחר שנגזר על  022אלף איש למות במדבר בגלל חטא המרגלים ,התפלל משה רבנו
עליהם שלא ימותו בבת אחת ,ותפילתו התקבלה והגזירה נמשכה  02שנה 00,222 ,איש
ימותו בכל שנה .ואכן בכל ערב ט' באב היו נכנסים אותם אנשים לקברים שחפרו
לעצמם ,ובבוקר ט' באב בכל שנה  00,222איש לא קמו...
בכל שנה תמיד הייתה אפשרות לאותם אנשים לחשוב ,יש סיכוי שאני לא אמות השנה..
אבל ,לאחר  33שנים כאשר נשארו  00,222איש האחרונים ,כאן כבר לא היה מקום
לספק ..כאן אותם אנשים ידעו בוודאות שמחר הם לא יקומו ,ולכן אומר המדרש,
כאשר הדבר היה מוחשי ב 022% -מבחינתם ,הם התפללו ובכו לקב"ה מקירות ליבם
ואכן זכו שתפילתם תתקבל ,וקמו ליום המחרת ,וחשבו שטעו וחזרו בכל לילה לקברם,
עד ט"ו באב שאז הירח במילואו והבינו שהקב"ה מחל להם .מכאן למד משה רבנו
שניתן להתפלל על גזירה ,והתחיל להתפלל על עצמו שיזכה להיכנס לארץ ,וזהו מה
שאמר משה רבנו (דברים ג,כג) וָ ֶא ְת ַח ַ ּנן ֶאל ה' ָּב ֵעת ַה ִהוא לֵ אמֹּר:
כאשר חזקיהו המלך חלה ונטה למות ,בא אליו הנביא ישעיהו בן אמוץ ואמר לו
שהקב"ה מוסר לו שנגזר עליו למות – מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא,
ושיצווה לביתו לפני מיתתו ,ולמה ? משום שלא עסק בפריה ורביה .ענה חזקיהו לנביא
לא הבאתי ילדים לעולם כי ראיתי ברוח הקודש שהם לא יהיו ילדים טובים ,אמר לו
הנביא ,אל תעשה חשבונות שמיים ,תפקידך להביא ילדים לעולם והקב"ה יחליט מה
שיחליט .אמר לו חזקיהו – טוב ,תן לי את בתך ואתחתן אתה ,אמר לו הנביא כבר
נגזרה עליך גזירה ,ענה לו חזקיהו  -בן אמוץ כלה נבואתך וצא ,כך מקובלני מבית אבי
אבא אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים ,ואכן,
התפלל חזקיהו המלך על עצמו מקירות ליבו שנאמר (ישעיה לח,ב) וַ ּי ּ ֵַסב ִחזְ ִק ּיָה ּו ּ ָפנָ יו ֶאל
ַה ִּקיר וַ ִּי ְת ּ ַפ ּ ֵלל ֶאל ה' :ואכן נתבטלה הגזירה מעליו.

כוחה של תקיעת השופר
בראש השנה נאמר במפורש שהקב"ה נמצא במידת הדין ,וידוע ששום אדם לא יכול
לעמוד בפני מידת הדין ,ולכן אנו מתפללים ומבקשים מהקב"ה לפני התקיעות -
"ותעמוד מכיסא דין ותשב על כיסא רחמים"
קול ש ֹּו ָפר :כלומר בהתחלה
עוד נאמר (תהילים מז,ו) ָעלָ ה אֱ ל ִֹּהים ִּב ְתר ּו ָעה ,ה' ְּב ֹּ
מידת הדין ָ -עלָ ה אֱ ל ִֹּהים ִּב ְתר ּו ָעה ,אבל כאשר מתחילה תקיעת השופר מתקיים,
קול ש ֹּו ָפר שזוהי מידת הרחמים.
ה' ְּב ֹּ
מה כל כך מיוחד בתקיעת השופר שמצליח להעביר את הקב"ה ממידת הדין למידת
הרחמים – מהו סוד השופר ?
שמעתי מהרצאת הרב שלום כהן המביא משל מעניין בשם הרב פינקוס.
משל לאבא שקיבל טלפון ממנהל ביה"ס של בנו ,שהודיע לו כי בנו מסולק מביה"ס בגלל
שעשה מעשים אשר לא ייעשו .האבא רותח מזעם מתקשר לאמא ואומר לה ,עזבי הכל
ובואי הביתה ,צריך לטפל בילד הזה ...האבא והאמא ממהרים הביתה ומספיקים להגיע
לפני הילד .והנה הילד נכנס הביתה מבסוט שיש לו 'יום חופש' מביה"ס ,ולתדהמתו
אמא ואבא בבית" ,מה אתם עושים פה ?" שואל בתדהמה ,וההורים מתחילים להטיח
בו דברים ,האשמות ואזהרות חמורים ביותר – מידת הדין !!! הילד המפוחד מתגובת
ההורים ,בוכה ,רץ לחדר וטורק בעוצמה את הדלת ,ואז נשמעת צעקה מחרידה אייייי,
ההורים רצים לילד ורואים מלא דם ,האצבע של הילד נקטעה ,הוא טרק עליה את
הדלת .מיד ההורים לוקחים את הילד לביה"ח מלטפים אותו בחום ובאהבה ,ואומרים
לו ,אל תדאג מתוק ,הכל יהיה בסדר  -מידת הרחמים.
היכן נעלמו הכעס והעצבים ? למה עברו ההורים ממידת דין למידת רחמים ?
הכל בגלל הצעקה איייי ,זוהי תקיעת השופר ,זהו הרגע שבו הילד בצעקת הכאב
האמתית ,ולמרות שהוא היה ילד רע ,מעביר בן רגע את ההורים מכעס לרחמים...
ידוע שיסוד התקיעה בשופר של אייל ,היא הזכרת עקידתו של יצחק אבינו.
ומה המיוחד בעניין העקידה והשופר לראש השנה ומידת הדין ?
במדרש תנחומא בפרשת וירא סימן כב :אומר אברהם לקב"ה ,כשם שהיה בליבי מה
להשיבך ולומר לך ,אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע ,עכשיו אתה אומר לי
העלהו שם לעולה ,וכבשתי את יצרי ולא השבתיך .כך ,כשיהיו בניו של יצחק חוטאין
ונכנסין לצרה ,תהא נזכר להן עקידתו של יצחק ,ותחשב לפניך כאילו עפרו צבור על גבי
המזבח ,ותסלח להן ותפדם מצרתן .אמר לו הקדוש ברוך הוא ,אתה אמרת את שלך
ואומר אני את שלי .עתידין בניו של יצחק לחטוא לפני ואני דן אותם בראש השנה.
אלא אם מבקשין שאחפש להן זכות ואזכור להן עקידת יצחק ,יהיו תוקעין לפני בשופר
של זה .אמר לו :ומה הוא השופר ? אמר לו :חזור לאחוריך .מיד ,וַ ִּי ּ ָשא ַא ְב ָר ָהם ֶאת
ֵעינָ יו וַ ּי ְַרא וְ ִה ּנֵה ַאיִ ל ַא ַחר נֶאֱ ַחז ּ ַב ְּס ַב ְך ְּב ַק ְרנָ יו .אמר לו הקדוש ברוך הוא :יהיו תוקעין
לפני בקרן איל ואושיעם ואפדם עונותיהם .והוא שדוד משבח( ,שמואל ב – כב,ג) ָמגִ ִּני
וְ ֶק ֶרן יִ ְש ִעי ִמ ְש ַּג ִּבי ּו ְמנ ּו ִסי

במדרש רבא בראשית רבא (פרשה נ"ו אות י"ג) :וַ ִּי ּ ָשא ַא ְב ָר ָהם ֶאת ֵעינָ יו וַ ּי ְַרא וְ ִה ּנֵה
ַאיִ ל ַא ַחר נֶאֱ ַחז ּ ַב ְּס ַב ְך ְּב ַק ְרנָ יו .כל ימות השנה נאחזים ישראל בעבירות ומסתבכים

בצרות ,ובראש השנה תוקעים בשופר וה' מוחל להם ,וסופם להיגאל בקרניו של איל.
בשעה השביעית של יום שישי הקב"ה נפח באדם נשמה ,שנאמר (בראשית ב,ז)
יצר ה' אֱ ל ִֹּהים ֶאת ָה ָא ָדם ָע ָפר ִמן ָהאֲ ָד ָמה וַ ִּי ּ ַפח ְּב ַא ּ ָפיו נִ ְש ַמת ַח ִּיים וַ יְ ִהי ָה ָא ָדם לְ נ ֶֶפש
וַ ִּי ֶ
ַח ּיָה :והיו כלולות בנשמת אדם כל הנשמות שבעולם.

אומר הזוהר הקדוש  -מאן דנפח ,מדיליה נפח .ולכן הקב"ה נפח בנו נשמה שהיא חלק
אלוה ממעל ,וכל מה שפועל אצלנו בגוף פועל מהכוח שהקב"ה נפח בנשמה.
אם כן במה אנו מסוגלים להמליך את הקב"ה ? בגוף החומרי ? אלא רק בחלק המשותף
לנו עם הקב"ה ,לכן כאשר אנו לוקחים את השופר ונופחים בו ,אנו חוזרים לנתינת
הנשמה שבאדם הראשון בראש השנה .זו הנפיחה שבשופר ובה אנו יכולים להמליך את
הקב"ה .זהו "הגורם המשותף" ביננו לבין הקב"ה ולכן אנו תוקעים בשופר.
לאחר תקיעות השופר ,אומרים כל הציבור בקול אחד (תהילים פט) {טז} ַא ְש ֵרי ָה ָעם
אור ּפנ ָ
ֶיך יְ ַה ּ ֵלכ ּון{ :יז} ְּב ִש ְמ ָך יְ גִ יל ּון ָּכל ַהי ֹּּום ּו ְב ִצ ְד ָק ְת ָך יָר ּומ ּו:
ֹּיו ְד ֵעי ְתר ּו ָעה ה' ְּב ֹּ
ָ
ָ
דוש יִ ְש ָר ֵאל
מו ָא ּ ָתה ּו ִב ְרצֹּנְ ך ּ ָתר ּום ַק ְרנֵנ ּו{ :יט} ִ ּכי לה' ָמגִ ּנֵנ ּו וְ ִל ְק ֹּ
{יח} ִ ּכי ִת ְפ ֶא ֶרת עֻ ָ ּז ֹּ
ַמלְ ּ ֵכנ ּו:

ֹאׁשיָּה ,כְ ִתיב :אַ ְׁש ֵרי הָּ עָּ ם י ְֹדעֵ י
מדרש ויקרא רבה – אמור פרשה כט ,אות דָ :אמַ ר ַרבִ י י ִ
בּוקינּוס
ְתרּועָּ ה ,וְ כִ י אֵ ין אֻ ּמוֹת הָּ ע ֹולָּם יו ְֹד ִעים לְ הָּ ִריעַ ? כַּמָּ ה ְק ָּרנוֹת יֵׁש לָּהֶׁ ן ? כַּמָּ ה ִ
(חצוצרות) יֵׁש לָּהֶׁ ם ? כַּמָּ ה סַ לְ פִ ְירג ִָּסי יֵׁש לָּהֶׁ ם ? וְ ָאמַ ְר ָּת :אַ ְׁש ֵרי הָּ עָּ ם י ְֹדעֵ י ְתרּועָּ ה ? אֶׁ לָּא
ּומ ְתמַ לֵא
ֶׁׁשהֵ ן מַ כִ ִירין לְ פַ תוֹת אֶׁ ת בו ְֹרָאן בִ ְתרּועָּ ה ,וְ הּוא עוֹמֵ ד ִמכִ סֵ א הַ ִדין לְ כִ סֵ א ַרחֲ ִמים ִ
יעי.
עֲ לֵיהֶׁ ם ַרחֲ ִמים וְ הוֹפֵ ְך לָּהֶׁ ם ִמ ַדת הַ ִדין לְ ִמ ַדת ַרחֲ ִמים ,אֵ ימָּ ַתי בַ חֹדֶׁ ׁש הַ ְשבִ ִ
רעיון נוסף בעניין התקיעות – תשר"ת ,תש"ת ,תר"ת.
-----אם נשרטט את קול התקיעה – נקבל קו ישר
אם נשרטט את קולות השברים – נקבל שלוש קפיצות ^ ^ ^
אם נשרטט את קול התרועה – נקבל גל רועד ומשתולל
כלומר ,בהתחלה נפח בנו הקב"ה נשמה זכה וטהורה (תקיעה) לאחר מכן התחיל
להיכנס בנו לאט לאט יצר הרע וסדק אותנו (שברים) מאוחר יותר כאשר יצר הרע כבר
התלבש עלינו הפכנו לפרועים (תרועה) ,כעת מבקשים אנו מבורא עולם שיסלח לנו
ושתחזור נשמתנו להיות זכה וטהורה (תקיעה)

 100קולות כנגד אם סיסרא
למה אמרו חכמים שיש לתקוע  022קולות אם אפשר לצאת ידי חובה ב 32-קולות ?
ולמה  022הקולות הן כנגד יללותיה של אימו של סיסרא ? (שופטים ה,כח) ְּב ַעד ַה ַח ּל ֹּון
בוא ַמ ּד ּו ַע ֶאחֱ ר ּו ּ ַפעֲ ֵמי
יס ָרא ְּב ַעד ָה ֶא ְשנָ ב ַמ ּד ּו ַע ּב ֵֹּשש ִר ְכ ּב ֹּו לָ ֹּ
ַבב ֵאם ִס ְ
נִ ְש ְק ָפה וַ ְּתי ּ ֵ
בו ָתיו:
ַמ ְר ְ ּכ ֹּ

מה אכפת לנו מהבכי של אם סיסרא ? שתבכה ..שתייבב אם הרשע הזה.
ילקוט שמעוני – ספר שופטים :סיסרא שלט על רוב העולם והיה בעל כוחות מיוחדים,
אומר סיסרא לאימו יש בישראל בחור בשם ברק בן אבינועם ,יש לו בסך הכל 02,222
חיילים ,אני הולך כמה שעות לטפל בהם וחוזר.

לאחר חמש שעות לא חוזר סיסרא (רווק בן  )32לאמא ,שאומרת אולי הוא עוסק
בוא ,בסופו של דבר האדם
בחלוקת השלל ,והנה אחרי שש שעות עדיין ּב ֵֹּשש ִר ְכ ּב ֹּו לָ ֹּ
הגדול הזה מת על ידי אישה פשוטה שהרגה אותו עם יתד קטנה.
אומר רבי רבי איסר זלמן מלצר ,בן אדם מגיע לראש השנה עם ביטחון כמו של סיסרא,
אומר לעצמו ,הכל בסדר ,יש בריאות ,יש פרנסה ,אישה ,בית ,ילדים ,חסכונות ,פנסיה -
"הבחור מסודר" .ניגש אותו אדם בראש השנה  0שעות תפילה לקב"ה ,ומבקש מהקב"ה
שישאיר את המצב כמו שהוא ,אם אפשר להוסיף קצת...
גם אמו של סיסרא הייתה בטוחה שהוא יחזור ...והנה ברגע אחד הכל נגמר ..ברגע אחד
הבן ,המצביא הגדול – חוזר על מיטה מכוסה כולו...
לכן תיקנו חכמים לתקוע כנגד יללותיה של אם סיסרא ,כדי להעיר את אותם אנשים
שחיים בהרגשה של ביטחון ,בהרגשה של הכל בסדר,
ידע אדם שום דבר לא בטוח !!! שום דבר לא מובן מאליו !!!

אשרי העם יודעי תרועה – רבי יצחק מברדיצ'ב:
מספר על כפרי חייט שהיה בעל מקצוע טוב והכין את מרכולתו ליריד בעיר הגדולה.
והנה צלחה דרכו ותוך ימים מספר מכר את כל סחורתו וכעת נשארו ימים מספר עד
למועד החזרה לבית .לבינתיים טייל בעיר ולפתע ראה שריפה גדולה ,והנה ראה עגלת
כיבוי מגיעה ועליה אדם שמריע בחצוצרה ,כל האנשים מתפנים והאש החלה דועכת.
התפלא הכפרי מאוד והחליט לקנות את החצוצרה בכל מחיר.
זמן מה לאחר שחזר הכפרי לביתו פרצה שריפה בכפר ואז אנשים החלו לרוץ עם דליי
מים לכבות את השריפה .החייט בשלווה ממתין ומכין את "תרופת הפלא – החצוצרה"
וגיחך על המאמץ שמשקיעים אותם כפריים בכיבוי השריפה כאשר הוא מחזיק
"בפתרון החדשני" ,והנה קם החייט והחל תוקע בחצוצרה...
מה הגדולה של אשרי העם יודעי תרועה ? הלא יכולנו למצוא ילד קטן שיכול לתקוע
הרבה יותר טוב מבעל התוקע בביהכנ"ס ,וגם הגויים יכולים לשלוט בטכניקה זו .והנה
כאשר אנשים באים לביהכנ"ס ברגע תקיעת השופר מורגשת האווירה בביהכנ"ס ,וכאן
עולה השאלה ,ממה אנו מתפעלים ? מקולו של השופר ? מהביצוע של התוקע ? והאם
כאשר אנו עוקבים אחר תשר"ת תש"ת תר"ת בתקיעות אנו בודקים את "הביצוע" או
את הרעיון שמאחרי ?

עקידת יצחק – עיקר עבודת ראש השנה
בראש השנה אנו תוקעים בשופר של איל כדי לזכור את עקידת יצחק .בתפילה אנו
מבקשים מהקב"ה שיזכור לנו את עקידתו של יצחק ואת השבועה שנשבע לאברהם
אבינו בהר המוריה .ביום שני של ראש השנה אנו קוראים בס"ת את סיפור עקידת
יצחק ,וגם עניין התשליך הינו גם זכר לעקידה (אברהם שעבר בנהר עד צווארו במים) –
מכאן יוצא שעיקר עבודת ראש השנה מבוססת על עקידת יצחק.
גמרא במסכת ראש השנה טז/א :ואמרו לפני בראש השנה ,מלכיות ,זכרונות ושופרות.
מלכיות  -כדי שתמליכוני עליכם .זכרונות  -כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה,
ובמה ? בשופר .אמר רבי אבהו  -למה תוקעין בשופר של איל ? אמר הקדוש ברוך הוא,
תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם ,ומעלה אני עליכם
כאילו עקדתם עצמכם לפני.

קום ַהה ּוא ה'
בפסיקתא רבתי פרק מ'( :בראשית כב,יד– וירא) וַ ִּי ְק ָרא ַא ְב ָר ָהם ֵשם ַה ּ ָמ ֹּ
יִ ְר ֶאה אֲ ֶשר י ֵָא ֵמר ַהי ֹּּום ְּב ַהר ה' י ֵָר ֶאה :אמר רבי ירמיה ,אמר לו אברהם אבינו

לקב"ה :רבש"ע ,היה לי מה לומר לך כשאמרת לי להקריב את יצחק .אם הייתי טוען
מה שהיה לי להגיד ,לא היה לך מה לענות לי .הייתי אומר לך ,אתמול אמרת לי כי
ביצחק יקרא לך זרע ,ועכשיו אתה אומר לי העלהו לעולה? אבל עשיתי עצמי כאילם
וכחרש ,ולא פתחתי את פי .לכן ,כשיהיו בניו של יצחק נידונים לפניך ביום זה ,אפילו
שיש עליהם קטרוגים ,כשם שדממתי ולא השיבותיך ,גם אתה לא תקשיב למקטרגים.
ישנן דעות שונות ליום שבו התרחשה עקידת יצחק (יום הכיפורים ,ניסן) אבל הבסיס
הוא אליבא דפסיקתא שבכל מקום בתורה שבו רשום " ַהי ֹּּום" מדובר בראש השנה.
מכאן הראיה שמעשה העקידה היה בראש השנה שנאמר  -אֲ ֶשר ֵי ָא ֵמר ַהי ֹּּום ְּב ַהר ה'
י ֵָר ֶאה:

שמחת החג  -בראש השנה
עם כל חרדת יום הדין ,דוד המלך אומר (תהילים פא,ד) ִּת ְקע ּו ַבח ֶֹּדש ש ֹּו ָפר ּ ַב ּ ֵכ ֶסה לְ ֹּיום
ַח ֵ ֵּֽ ּגנ ּו ,דהיינו ראש השנה הוא יום חג .פסק מרן הבית יוסף (שולחן ערוך –אורח חיים סימן
ּושמֵ ִחים ,וְ אֵ ין ִמ ְתעַ נִין בְ רֹאׁש הַ ָּשנָּה וְ ֹלא בְ ַׁשבַ ת ׁשּובָּ ה;
תקצז סעיף א) אוֹכְ לִ ים וְ ׁשו ִֹתים ְ

ֹאׁשם וְ ִת ְהיֶׁה י ְִרַאת ה' עַ ל פְ נֵיהֶׁ ם.
ָאמנָּם ֹלא יֹאכְ לּו כָּל ָּשבְ עָּ ם ,לְ מַ עַ ן ֹלא י ֵָּקלּו ר ָּ
ְ
אז כיצד ננהג בראש השנה ?
התשובה פשוטה ,עלינו לשלב בין הדברים ,מצד אחד אנחנו עומדים לפני משפט מכריע
בחיינו לקראת השנה החדשה וזו נק' לא פשוטה להתמודד מול המקטרגים עלינו ,אולם
מצד שני זכינו להישפט בפני הקב"ה שהוא אבינו שבשמיים ,אל רחום וחנון ,ולא שופט
בשר בדם שאינך יודע כיצד תצא בדין אצלו...
במשפט מול הקב"ה ניתנת לנו ההזדמנות לתקן את מעשינו ,לחזור בתשובה שלמה ,ומי
שיזכה לחזור בתשובה שלמה מתוך אהבה לקב"ה ,לא רק שעוונותיו יימחקו ,אלא
שהקב"ה יהפוך לו את עונותיו לזכויות .השופט בעצמו מדריך אותנו איך לזכות בדין,
וכי יש לנו טוב מזה ?!
יתרה מזאת ,כאשר אנו באים למשפט ,אנו באים מתוך אמונה שלמה שכל מאן דעבדין
מן שמיא לטב עבדין ,ולכן כל פסק דין שיהיה ...מראש יהיה רק לטובתנו.
יזכנו הקב"ה שיתקבלו לפניו תפילתנו ברצון ונזכה כולנו לראות בביאת משיח צדקנו,
ובבניין בית מקדשנו ובהשראת השכינה בתוכו ,בעגלא ובזמן קריב – אכי"ר.
מותּ
עותּוּנ ֶָח ֹ
בותּישו ֹ
טו ֹ
ֵרותּ ֹ
טו ָבהּ,וגז ֹ
נָסהּ ֹ
לוםּ,ו ַפר ָ
ב ֵס ֶפרּ ַח ִּייםּ,ב ָר ָכהּו ָש ֹ
וּ ּ
לוםּ .
טו ִּביםּול ָש ֹ
ךּ ֵביתּיִּ ש ָר ֵאלּ,ל ַח ִּייםּ ֹ
ֶיךּ,אֲ נַחנוּּו ָכלּ ַעמ ָּ
נִּ ָז ֵכרּונִּ ָכ ֵתבּל ָפנ ָּ

